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UTRECHT
Bouw huizen
vooral huur
Kopers moeten beurs trekken
door Jessica Bode
UTRECHT • Tot 2018 worden er in Utrecht voornamelijk sociale huurwoningen, studentenstulpjes en
goedkope huurhuizen tot
zevenhonderd euro huur
gebouwd.
Het gaat in totaal om 8554
extra huurwoningen. Degenen die een huis willen kopen hebben met 3535 woningen beduidend minder
keuze.
Vooral de huizenkopers
met een budget tot twee ton
komen er bekaaid vanaf. In
dit prijssegment worden de
komende jaren slechts 709
woningen opgeleverd. Ter
vergelijking; er worden

Voordat er kan worden gebouwd, moet er eerst worden
gesloopt, zoals hier in Utrecht.
EIGEN FOTO

twaalf keer zoveel studentenwoningen en (sociale)
huurwoningen uit de grond
gestampt.
Al met al moet de domstad in 2019 zijn uitgebreid
met twaalfduizend renovatie- en nieuwbouwwoningen. Dat zijn net zoveel woningen als er in heel IJsselstein staan. Een stijging van
het woningpercentage van
acht procent.
Om al die duizenden woningen binnen de stadsgrenzen kwijt te kunnen,
verwacht wethouder wonen
Paulus Janssen dat er meer
in de hoogte wordt gebouwd. Ook Leidsche Rijn is
een belangrijk projectgebied, alsmede voormalig bedrijventerreinen die worden omgetoverd tot bruisende woonwijken.
„We verwachten dat er na
2018 nog meer huizen bijkomen, maar daar hebben we
nu nog geen zicht op. De
projectontwikkelaars zullen de plannen pas later dit
jaar bekend maken. Wij
gaan als gemeente in ieder
geval met de woningcorporaties in gesprek, om nog
meer sociale huurwoningen
te realiseren.”
Utrecht verwacht dat de
vraag naar koopwoningen
in de nabije toekomst afneemt en raadt projectontwikkelaars dan ook af ze te
bouwen.
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NAPOLEON EVEN TERUG
Napoleon Bonaparte is morgen weer terug op zijn oude
stekkie: de Pyramide van Austerlitz. Hier vindt voor de
vijfde keer de Pyramideduathlon plaats; een wedstrijdcombinatie van mountainbiken en boslopen. Het parcours door de prachtige bossen rondom de Pyramide
kent verschillende afstanden. Inschrijven kan tot een
half uur voor aanvang. Toeschouwers zijn welkom bij de
finish –waar Napoleon de sporters opwacht-, maar ook
bij ‘de kuil’. Voor de mountainbikers wordt de kuil het
steilste punt in het parcours.

1800
Pilot WKZ om kwetsbare baby’s te beschermen

UTRECHT • De gemeente
Utrecht is gisteren begonnen met het verstrekken
van gratis zaadjes aan
inwoners, teneinde domsteedse wilde bijen aan
voedsel te helpen. Er zijn
meer planten nodig in
tuinen om ze te behoeden
voor uitsterven.
Met name de zogeheten
‘eenkennige bijen’, de meest
kritische gastronomen onder de bijen, kunnen wel
wat extra proviand gebruiken. Culinair gezien zijn deze bijen erg kieskeurig,
want ze hebben een voorkeur voor slechts één soort
plant op de menukaart.
De gemeente richt zich op

zes soorten eenkennige wilde bijen, waaronder de Gewone Slobkousbij, de Klokjesdikpootbij en de Kattenstaartbij. Ze halen hun voeding uit plantensoorten als
de Grote Kattenstaart, Veldlathyrus en Wilde Reseda.
Dit zijn planten die altijd al
van nature in Utrecht aanwezig waren voordat de stad
werd gebouwd.
Via Twitter deed stadsecoloog Gitty Korsuize een
oproep aan de bewoners de
wilde bijen aan voedsel te
helpen. Daarnaast kunnen
mensen, net als de mol en
het konijn, de bijen in de
tuin assisteren.
„Bijen leggen vaak hun eitjes in de grond, bijvoorbeeld tussen de tuintegels,

SELFIE MET MÁXIMA

Vaccin tegen
buikgriepvirus

Na het studentenleven moet er ook een keer
gewerkt worden.
FOTO THIJS ROOIMANS,

STUDENTEN VOORBEREIDEN
OP LEVEN OP DE WERKVLOER

door Jessica Bode
UTRECHT • Het Wilhelmina Kinderziekenhuis
in Utrecht start als
eerste ziekenhuis van
ons land met het vaccineren van kwetsbare
baby’s tegen het zeer
besmettelijke rotavirus.

Deze vorm van buikgriep
is vooral voor te vroeg geboren baby’s en kindjes met
aangeboren afwijkingen gevaarlijk en leidt tot ernstige
diarree en uitdroging. Daardoor belanden jaarlijks circa 5000 kinderen in het ziekenhuis, in de ernstigste gevallen met de dood tot gevolg.
„Dit zijn kindjes met een
nog onderontwikkeld afweersysteem of laag gewicht, waardoor ze het virus niet goed aankunnen.
Door de infectie worden ze
veel zieker dan gezonde kinderen. Vaccineren bespaart
veel leed”, reageert kinderarts Patricia Bruijning van
het UMC Utrecht Julius
Centrum.
Het vaccineren is een pilot waar nog twaalf andere
ziekenhuizen, onder leiding
van het UMC Utrecht, aan
meedoen. Bruijning: „Enerzijds moeten we het vaccinatieprogramma uitrollen
en anderzijds is het een wetenschappelijk onderzoek.
We willen meer inzicht in
hoe dit middel aanslaat bij
deze kwetsbare doelgroep.
Daar is internationaal weinig over bekend, terwijl zij

Verschillende scholieren grepen
gisteren hun kans om met
koningin Maxima op de foto te
gaan bij de start van de landelijke activiteitenweek Kansen
Krijgen Kansen Pakken. Dat
project laat zien hoe jonge
mensen met een niet-westerse
achtergrond barrières hebben
overwonnen.
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het juist het hardst nodig
hebben.”
De Utrechtse baby Tommie werd met 28 weken veel
te vroeg geboren. Het ventje

Jaarlijks 5000
kinderen in
het ziekenhuis
is inmiddels 37 weken oud
en is een van de eerste baby’s die de rota-vaccinatie
binnenkort krijgt. Zijn moeder Carla Maaijwee is hier
blij mee. „Tommie heeft een
hele moeilijke start gehad

en het is een geruststellend
idee dat we ons over dit virus geen zorgen hoeven te
maken.”
In diverse Europese landen zoals Engeland, Duitsland en Noorwegen wordt
het vaccin al standaard aan
baby’s gegeven. Nederland
loopt achterop. Op den duur
kan de Gezondheidsraad er
hier voor kiezen het vaccin
op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma zodat ieder kind het krijgt, of dat het
een specifiek programma
voor alleen risicogroepen
wordt.
Bruijning is een voorstander om het middel preventief aan alle baby’s te geven.
„Het kost natuurlijk geld,

Het vaccineren van baby’s kan
levens schelen.

maar je bespaart er ook hoge kosten voor ziekenhuisopnamen mee. En als je alle
geboren kindjes vaccineert,
bescherm je de kwetsbare
groepen nog eens extra omdat het virus zich minder
kan verspreiden.”
Het vaccin is geen prik,
maar het zijn druppeltjes.
De baby’s krijgen het toegediend als ze ongeveer acht
weten oud zijn. Een tweede
dosis volgt bij drie of vier
maanden. „Ze merken er
niets van en vinden het vaak
nog lekker ook.”

Kieskeurige bijen moeten bijgevoederd worden
door Ursula van Duin

Er zijn in de eerste vier maanden van dit jaar
1800 minder WW-uitkeringen in de provincie
verstrekt dan in dezelfde periode vorig jaar:
11.600 totnogtoe.

Een wilde bij
aan het
fourageren.
FOTO VIDIPHOTO

of in een zanderig plekje.
Mensen ergeren zich vaak
aan een molshoop in de
tuin, maar de kale grond die
ontstaat door molshopen of
konijnenholletjes is bij uitstek een goede kraamkamer

voor de wilde bij”, aldus
Korsuize.
De stadsecologe hoopt de
inwoners te kunnen leren
‘omdenken’ voor wat betreft
de inrichting van hun tuinen. „Wat je vaak ziet zijn

keurig aangeharkte tuintjes, met een recht gazonnetje en een nette buxus. Willen we meer vogels, vlinders
en ook bijen aantrekken, is
het belangrijk broedplaatsen te creëren”, licht ze toe.

De tuinen mogen wat de
stadsecologe betreft veel
rommeliger: „Denk eens
aan struiken in plaats van
een buxus en wat minder
bestrating. Mensen mogen
dan misschien minder gelukkig zijn met het ontbreken van een stukje gazon of
een hoekje uit een tuintegel,
andere wezens in de stad
zijn er juist heel blij mee.”
Buiten dat door de gemeente verstrekte plantenzaadjes de tuin gezelliger
maken, zullen ze de bijen
minder kwetsbaar maken
en zal de natuur weer meer
ruimte krijgen. De zaadjes
kunnen worden afgehaald
bij de Utrechtse wijkbureau’s en de steedes (zolang
de voorraad strekt).

Hulppunt voor homo’s en lesbiennes
door Michiel van Renselaar
UTRECHT • De gemeente
Utrecht krijgt een special
hulppunt voor homo’s en
lesbiennes met een allochtone achtergrond. De
zogeheten ‘Veilige Haven’
moet andere hulp bieden
dan bestaande LHBTorganisaties op dit moment doen.
Voor
biculturele
LHBT’ers (lesbisch, homo,
biseksueel en transgenders)

kan uit de kast komen moeilijk zijn. Waar homoseksualiteit onder autochtonen
veelal geaccepteerd is, stuiten allochtonen vaak op
problemen.
„Door een culturele of religieuze achtergrond is het
voor hen soms ondenkbaar
voor hun homoseksualiteit
uit te komen”, vertelt
GroenLinks-raadslid Tara
Scally. Zij maakt zich al enige tijd hard voor de Veilige
Haven. In Amsterdam be-

Tussen
twee
culturen

staat dit hulpproject al enige tijd.
Een speciale aanpak is nodig. De algemene voorlichting over homoseksualiteit
is erg gericht op de comingout. Scally stelt echter dat
dit bij biculturele jongeren
niet altijd de oplossing is.
„De angst het huis uitgezet
te worden blijft groot”, vertelt ze.
Een anonieme 26-jarige
Marokkaanse homoseksuele Utrechter weet hier alles

van: „Ik leef tussen twee culturen in. Voor mijn vrienden ben ik homo, maar bij
mijn ouders ben ik gewoon
de ware nog niet tegengekomen.”
Isjed Ijaz Hussain is de oprichter van Veilige Haven
Utrecht. „Ik zal de jongens
en meisjes die aankloppen
zo min mogelijk zeggen wat
ze moeten doen, maar eerder alles op een rijtje zetten.
Het gaat erom wat zij willen.”

UTRECHT • Veel universitaire studenten
weten zich na het afstuderen maar nauwelijks te redden op de werkvloer. De
Universiteit Utrecht grijpt in en wil studenten een lesje voor de toekomst leren.
Het ontbreekt afgestudeerden vaak aan
professionele vaardigheden zoals onderhandelen, klantgerichtheid en stakeholdermanagement, maar ook aan vaardigheden die zich meer richten op iemands
persoonlijkheid.
De UU is daarom het programma ‘Future-proof Skills’ begonnen, waarin werknemers van grote organisaties workshops
geven. Onder meer de Belastingdienst,
ING, Michael Page en de NS hebben zich
bij het programma aangesloten. Bij de
Belastingdienst leren studenten bijvoorbeeld om klantgericht te werken.

OPKOPER SNIPPERGROEN
HEEFT ZELF GROENE VINGERS
WIJK BIJ DUURSTEDE • Een verkoper die
door de gemeente Wijk bij Duurstede is
ingehuurd om snippergroen te verkopen,
blijkt zelf een opkoper van het groen te
zijn.
Het CDA vraagt zich af of dit geen ongewenste belangenverstrengeling is en
heeft het stadsbestuur middels schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.
De lokale politieke partij kwam er bij
toeval achter, na enkele gesprekken met
bewoners van de straat Keizer. Hier ging
gemeentegroen in de uitverkoop en naar
verluidt heeft de verkoper het perceel
opgekocht.
Doorgaans mag deze grond alleen worden verkocht aan inwoners die er vlakbij
wonen. Volgens het CDA wil de betrokken koper op de grond garageboxen
plaatsen en de partij vraagt zich af of het
college hier op voorhand van op de hoogte was.

Subsidie voor
theater stopt

Geen prijs door
stationsgebied

UTRECHT • Een bittere pil
voor Theater Utrecht. Het
theatergezelschap hoeft
niet meer te rekenen op
de 1,6 miljoen euro aan
subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap.
De raad van Cultuur
oordeelt dat Theater
Utrecht te weinig eigen
geld binnen harkt. Door
de slechte marketing trekken de theatervoorstellingen jaarlijks 150.000 bezoekers te weinig.
De raad is even genadeloos voor Museum Oud
Amelisweerd. Het museum heeft volgens de raad
matige plannen ingeleverd
en verdient de gevraagde
125.000 euro niet.

UTRECHT • De domstad
grijpt dit jaar naast de
titel ‘Fietsstad van 2016’,
vanwege alle werkzaamheden in de stad. De jury van
de verkiezing spreekt over
een ‘transitiefase’ die veel
overlast met zich meebrengt.
Voornamelijk rondom
het stationsgebied krijgt
de fietser regelmatig te
maken met openbrekingen, omleidingen en overvolle fietsenstallingen.
Daarnaast wordt op veel
plekken gewerkt aan fietspaden en het beter afstellen van verkeerslichten.
Wethouder Lot van Hooijdonk feliciteert winnaar
Nijmegen en heeft hoop
voor de toekomst.

De jury viel onder meer over de drukte in het stationsgebied.
FOTO THIJS ROOIMANS,

